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Abstract 

Equitable distribution of services at the regional scale and achieving a balanced spatial structure 

in the region are among the most important goals of sustainable regional planning, especially in 

developing countries such as Iran. In this regard, one of the most important strategies and 

policies in regional spatial planning is the decentralization of development. The purpose of this 

study is to identify the most important urban areas of Fars province in order to determine the 

priorities of development and decentralization of the unipolar development of the province. To 

this end, the regional network modelling based on graph theory and the concepts of social 

network analysis are used to conduct the spatial analysis of Fars province. The data used in this 

study includes  the Fars province road network extracted from the OSM open source system, as 

well as the spatial information of the urban and rural areas of Fars province extracted from the 

website of the Statistics Center of Iran. Regarding research methods, Pandas Library and 

NetworkX Library were used in the Python programming platform to form the network graph 

and analyze the centrality indicators, while ARC GIS software was for final processing and 

visualization of data and information. According to thenetwork centrality indices and the 

location of the province cities, notwithstanding Shiraz as the main hub of development in the 

province, Zarghan, Sadra, Kavar, Lepui, Khane Zenian and Noorabad are the main development 

priorities. In addition, the Shiraz-Marvdasht and Shiraz-Khaneh Zenian roads were determined 

to be the most important transportation paths and communication corridors. The results and 

findings of this study showed that network-based modeling and the use of graph-based analytics 

(in particular, social network analysis techniques) can be useful and effective as new analytical 

methods in regional studies and planning. 
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 با ،منطقه متوازن توسعة منظور به ،توسعه های اولویت شناسایی

 شبکه مرکزیت های شاخص کارگیری به

 3پور حسین محمد ،2سلطانی علی ،1آقایی فاطمه

 ایران شیراز، شیراز، دانشگاه معماری، و هنر ةدانشکد ارشد، کارشناسی دانشجوی .1

 ایران شیراز، شیراز، دانشگاه معماری، و هنر ةانشکدد استاد، .2
 ایران شیراز، شیراز، دانشگاه معماری، و هنر ةدانشکد ،استادیار .3

 (30/30/3111 پذیرش: تاریخ ـ 31/31/3111 دریافت: )تاریخ

 چکيده
 ،ای منطقـه  پایـدار  ریزی برنامه مهم دافاه از یکی منطقه در متوازن ییفضا ساختار کی به نیل و منطقه مقیاس در خدمات ةعادالن عیتوز
 آمـای   مطالعـات  در مهـم  یراهبردهـا  از یکی زمینه، این در .شود می محسوب ،ایران همچون ،توسعه حال در کشورهای در خصوص به

 هـای  لویتاو تعیین منظور به ،فارس استان شهری نقاط ترین مهم شناسایی پژوه  این از هدف است. توسعه تمرکززدایی منطقه فضایی
 از اسـتااد   و گـراف  یـة نظر بـر  یمبتن ای منطقه ةشبک یساز مدل با ،منظور یندب که بود ،استان قطبی تک توسعة از تمرکززدایی و توسعه
 شـبکة  تحقیـ   ایـن  در شد  استااد  های داد  .شد پرداخته فارس استان ییفضا لیتحل به ،یاجتماع ةشبک لیتحل های الگوریتم و میمااه
 سـایت  از کـه  بـود  فـارس  استان روستایی و شهری نقاط مکانی اطالعات و (،OSM) 3باز متن سامانة از مستخرج ،فارس استان ای جاد 
 بـرای  پـایتون  نویسی برنامه محیط در 1نتورک ایکس کتابخانة و 2پانداس کتابخانة از تحقی  روش خصوص در .شدند استخراج آمار مرکز

 نتـای   نهـایی  سـازی  بصـری  و پردازش پی  منظور بهآرک جی ای اس  افزار نرم از و مرکزیت ایه شاخص تحلیل و شبکه گراف تشکیل
 بـا  شـهرها،  قرارگیری موقعیت اساس بر همچنین و شبکه مرکزیت های شاخص تحلیل اساس بر داد نشان تحقی  این نتای  شد. استااد 

 هـای  اولویـت  در نورآبـاد  و ،زنیـان  خانـه  لپویی، کوار، صدرا، زرقان، ایشهره استان، در توسعه اصلی قطب منزلة به ،شیراز نگرفتن نظر در
  ینتا شدند. تعیین زنیان خانه ـ شیراز و مرودشت ـ شیراز محور نیز ارتباطی کریدورهای و مواصالتی محورهای ترین مهم .دارند قرار توسعه

 لیتحل یها کیتکن خاص طور به و گراف بر یمبتن یها لیتحل از استااد  و شبکه بر یمبتن یساز مدل داد نشان پژوه  نیا یها افتهی و
 .شوند واقع ثرؤم و دیما یا منطقه یریز برنامه و مطالعات در دیجد یلیتحل یها روش مثابة به دنتوان یم یاجتماع ةشبک

 کليدواژگان
 SNA. ،شبکه مرکزیت ای، منطقه ةتوسع متوازن، توسعه گراف، تحلیل شبکه، تحلیل

                                                                                                                            
  نویسندة مسئولرایانامة: f.aghaei1825@gmail.com 

1. Open Street Map 

2. Pandas 

3. NetworkX 

 نآمایش سرزمی

 2911 زمستانو  پاییز، دوم ، شمارة21دورة 

 )پژوهشی( 172-112ات صفح

Print ISSN: 2008-7047 

Online ISSN: 2423-6268 

http://jtcp.ut.ac.ir 

 

http://jtcp.ut.ac.ir/


672  ،2911 زمستانو  پایيز، 1 ، شمارة21دورة  آمایش سرزمين 

 

 مسئله بيان و مقدمه

 متاواز   فضاایی  سااختار  یک به دستیابی و ای منطقه ةعادالن توزیع و فضایی متعادل ساختار امروزه

 و توسااعه هااای اولویاا  تعیاای  آ  هااد  و ماادیرا  و ا ریاا  برنامااه هااای دغدغااه از منطقااه در

 و االکا  تولیاد  میا ا   در شاررها  ای منطقاه  نقا   اسا    ای منطقاه  تعادل دیدگاه از یگذار سرمایه

 عملکردهاای  ،واقاع  در گیرد  می شکل مجاور( )شررهای مربوطه نفوذ ةحوز در ها آ  دهی خدمات

 بساتیی  هاا  آ  مرک یا   باه  زیادی حدود تا ها آ  عملکردی ةمنطق در شررها اجتماعی و اقتصادی

 هاای  فعالیا   نظار  از و دهد جای خود در را بیشتری جمعی  بتواند که شرری که معنا ی دب دارد 

 باشاد  داشاته  را خاود  مجاور شرر چندی  نیازهای تأمی  توانایی که گیرد قرار سطحی در اقتصادی

 در شاود   مای  برخاوردار  بیشتری ةتوسع و رشد از و دهد می اختصاص خود به را بیشتری مرک ی 

 مشاارک   و سارم  بیشاتر،  مرک یا   ةدرجا  باا  روستاها، و شررها از اعم ،سکونتیاهی نقاط ،نتیجه

 هاای  تاوا   و هاا  ظرفیا   باا  شررها گونه ای  شناسایی داش   خواهند ای منطقه ةتوسع در بیشتری

 بینجامد  منطقه تر متواز  و پایدارتر ةتوسع به تواند می مختلف اطقنم در فرد منحصربه

توزیاع   و اقتصادی ا اجتماعی فرایندهای در بربود مؤثر یک رویکرد عنوا  به باید ای منطقه توسعة

 ای توساعه  چنی  ای ، بر عالوه انجامد  می پایدار توسعة به که شود شناخته منطقه یک در نابعم متواز 

 و سااکنا   جمله از ،منطقه فضایی کاربرا  همة منظر از مطلوب نتایج به دستیابی طریق از را خود باید

 در زنادگی  کیفیا   مساتمر  برباود  ( (Stimson et al., 2006)) ساازد  آشاکار  ،گردشیرا  و کارآفرینا 

 توساعه  ،بناابرای    (Raszkowski, 2014) باشاد  ای منطقاه  توساعة  بلندمادت  آثار از باید محلی جوامع

  (Pike et al., 2016) هستند آ  نفعا  ذی هم بازییرا  هم زما  هم مردم آ  در که اس  فرایندی

 باه  را شررنشاینی  اقتصااد  مرام  تاأثیر  که اس  زیادی زما  مدت ای منطقه مطالعات که درحالی

 اتاال   از جلاوگیری  بارای  فضااهایی  من لاة  به شررها به اخیر های سال در اس ، شناخته رسمی 

 نیااه  ای طقاه من اقتصااد  برای حلی راه مثابة به همچنی  و پایدار اقتصادی زیا  و شدید های سرمایه

  (Clark, 2018) اس  شده

 آ  هاد   کاه  گیارد  مای   ئنشا  جغرافیاایی  و اقتصادی تفکرات از شررها مرک ی  اصلی ةاید

 تفکر از که اس  منطقه فضایی اقتصاد ساختار یا اقتصادی های فعالی  فضایی ساختار تحلیل اساساً



 677 های مرکزیت شبکه اخصکارگيری ش های توسعه، به منظور توسعة متوازن منطقه، با به شناسایی اولویت

 

 ای، غیرحرفاه  اقتصااددا   نظری هایکار تا و شد آغاز باستانی های تمد  عصر طول در یری  برنامه

 از پس و شررها، سطح در کشاورزی تولیدات الیوهای تعیی  زمینة در ،(3781 ا 3871) تون  وا 

 یک در منطقی جغرافیایی توزیع باب در ،3311 سال در ،کریستالر والتر ،آلمانی دا  جغرافی ةاید آ 

 فضاای  ةتوساع  زمیناة  در فریدم  و هیرشم  و میردال های اندیشه ةعالو به همی ، اقتصادی ةمنطق

 کاه  اصاالحاتی  و نظاری  تفکارات  نرایا   در و رشاد،  های قطب ةنظری اصول طریق از جغرافیایی

 ای پایه و نظری مفاهیم بارةدر ا گریسو  ،بری آی ارد بریک، فیل بکم ، لوش، نظیر ا محققا  برخی

 هاای  زمیناه  در شررها عملکرد  (Abdullah, 2014) یاف  ادامه کردند، ارائه مرک ی های مکا  ةنظری

 در شاررها  جغرافیایی مرک ی  به زیادی حدود تا عملکردی، ةمنطق قالب در اجتماعی، و اقتصادی

 با آ  تبادل و خدمات و کاال تولید خالل در شررها ای منطقه مرم نق  رو، ازی  دارد  بستیی منطقه

 ( Fellmann et al, 2010) گیرد می شکل پیرامو  محیط

 هاای  وابساتیی  باه  بیشاتر  توجه و یکمّ جغرافیای مفاهیم توسعة به توجه با ،اخیر های سال در

 توجه مورد ای منطقه های تحلیل در شرری های شبکه رب مبتنی رویکرد مکانی، جغرافیای در فضایی

 ساازما   شارری  شابکة  قالاب  در ،فضاا  یاابی  ساازما   اصالی  عناصر من لة به ،شررها و گرفته قرار

 نظاام  نظریاة  در دییار  یشاکل  به فضایی ا عملکردی یکپارچیی موضوع  (3137 )مشفقی یابند می

 شاررهای  از حمایا   که ترتیب بدی  اس   شده هارائ ای منطقه شبکة و ها سکونتیاه مراتبی سلسله

 نامتعادل شرری شبکة و شده متمرک  اصلی شرر چند یا یک در توسعه منافع که شرایطی در میانی،

 آثار طریق ای  از و شود می منطقه یکپارچیی و فضایی سازما  بربود موجب اس ، گسیخته ازهم و

 فضاایی  روابط ،اقتصادی توسعة مدر  مرحلة ،دییر عبارت به د شو می منتشر منطقه در برتر توسعه

 کارآماد  عملکردی و فضایی ارتباط و زدایی قطب و ک زداییتمر جر  در را اجتماعی ا اقتصادی و

زدایی در روابط  تمرک  الزمة  (Živanović,2017) کند می هدای  ها آ  پیرامو  حوزة و یا گره مراک 

 رقابا   و توسعه در باال ظرفی  دارای های سکونتیاه و واحین شناساییها،  ای بی  سکونتیاه منطقه

 در که طلبد می مناسب یبستر کوچک شررهای درونی های قابلی  به متکی و زا درو  توسعة اس  

 ارائاة  در کاه  اسا   هاایی  اولوی  از مراتبی سلسله نظام یک در ها سکونتیاه فضایی آرای  اول گام

 رساند  خواهند یاری ای منطقه توسعة در کوچک شررهای مطلوب نق 
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 مرک یا   باا  قطبی تک صورت به امروزه ،کشور پرناور های استا  از یکی مقام در ،فارس استا 

 شارر  در امکاناات  و خادمات  و سرمایه اعظم بخ  که طوری ؛اس  کرده پیدا توسعه شیراز شرر

 شاررهای  و وستاهار از مراجرت همچو  پیامدهایی بروز سبب وضعی  ای  و شده متمرک  شیراز

 فعالی  و جمعی  تراکم و ازدحام از ناشی مشکالت و ،نشینی حاشیه نشینی، زاغه شیراز، به کوچک

 اس   شده شیراز شرر در

 نظریاة  بار  مبتنای  ،یا منطقاه  شابکة  یساز مدل با شده سعی ،تجوی ی یرویکرد با ،تحقیق ای  در

 و مفاااهیم از اسااتفاده و هااا( آ   یباا یارتباااط شاابکة و انسااانی هااای سااکونتیاه از )متشااکل گاارا 

 لیا تحل هاای  روش شاود   پرداخته فارس استا  فضایی تحلیل به ،اجتماعی شبکة تحلیل های الیوریتم

 بار   ددار را کارد  یسااز  مادل  گرا  صورت  به بتوا  که یا دهیپد هر بر اعمال  یقابل یاجتماع ةشبک

 باوده  (IT) اطالعات فناوری و کامپیوتر علوم در ها تمیالیور  یا از استفاده یها پایه اگرچه ،اساس  یا

 علاوم  در اسا    شده استفاده آ  از مختلف یها رشته و علوم از یاریبس در ریاخ سال چند در اس ،

 ةشابک  لیا تحل هاای  تمیالیور از ندرت به ،یکیتراف و یشرر مسائل در خصوص به ،یا منطقه و یشرر

 لیا تحل یهاا  تمیالیور و اب ارها یریکارگ به تحقیق ای  از هد  ،بنابرای   اس  شده  استفاده یاجتماع

 ای منطقاه  تعاادل  جر  ،توسعه های  یاولو ییشناسا منظور به ،یا منطقه مطالعات در یاجتماع ةشبک

 تاری   اساتراتییک  و تاری   مرام  در واقاع  محورهاای  و شاررها  اسااس  ایا   بار  تاا  بود ،فارس استا 

 اس   نوآوری دارای ای رشته میا  ماهی  حیث از کار ای   شوند مشخص ای منطقه شبکة های قسم 

 پژوهش نظری بانیم
 ای منطقه پایدار ةتوسع

 چاارچوب  در ماردم  زنادگی  کیفیا   برباود  دنباال  باه  کاه  اسا   ینادی افر منطقاه  پایادار  ةتوسع

 بتخریا  بادو   انساانی  رفااه  بربود برای هایی حل راه شامل و شود می آشکار جرانی استانداردهای

 بدی  پایداری معیارهای ةدربرگیرند مفروم ای  هاس   انسا  دییر حقوق به تجاوز و زیس  محیط

 ظرفیا   خاص های محدودی  با زندگی ،محیط و جامعه و اقتصاد بی  تعامالت درک اس : شرح

 Jovovic) آیناده  و فعلی نسل برای ها موقعی  و منابع ةمنصفان توزیع ،زندگی حفظ منظور به زمی 

et al., 2017)  



 672 های مرکزیت شبکه اخصکارگيری ش های توسعه، به منظور توسعة متوازن منطقه، با به شناسایی اولویت

 

 «منطقاه  اکولوژیکی ظرفی  خالل در انسا  زندگی کیفی  از مداوم حمای » ای منطقه پایداری

 ،طبیعای  مناابع  باه  دسترسی داشت  نظر در با ،پایدار ةتوسع .(Streimikiene, 2014) شود می تعریف

 بااقی  ساطحی  در بایاد  اقتصادی ةتوسع حال، ای  با  گیرد می قرار منطقه ادیاقتص ةتوسع ةحوز در

  .(Malik & Ciesielska, 2011; Štreimikienė et al., 2016) نباشد خارج منطقه ظرفی  از که بماند

 باه  موجاود  مناابع  و هاا  رویاه  با چیونه که اس  ای  اصلی موضوع ای، منطقه ةتوسع زمینة در

 موجاود  هاای  رویاه  از پشاتیبانی  باا  اهدا  ای  به دستیابی عمل، در یابیم  دس  تر گسترده اهدا 

 اس   مناطق حاکما  و مدیرا  اصلی چال  رویکرد دو ای  مؤثر ترکیب نیس   پذیر امکا  همیشه

 نیازمناد  منطقاه  نوساانات  مادیری   در گیاری  تصامیم  یندهایافر منطقه، متغیرهای از استفاده فرای

 منطقاه  عملکارد  بار  ماؤثر  خاارجی  متغیرهاای  تاری   مرام  اسا    خارجی عوامل و محیط دخال 

  (Kondratiuk-Nierodzińska, 2016) قمناط رقاب  و جدید های تکنولوژی از: ندا عبارت

 شاد   صانعتی  ظرور دنبال به فضایی، های مؤلفه مطالعة از جدیدی فرم من لة به عملکردی، منطقة

 شاررها  در عملکارد  و جمعیا   باالی تمرک  با فرایندها ای  شود  می مطرح جوامع در شد  شرری و

 تبادیل  اطارا   منااطق  عملکردی سازماندهی مراک  به شررها آ  نتیجة در که گیرد می انجام ها( )گره

 منطقاة  مفراوم  اسا    گرفتاه  شاکل  ا منطقاه  شرر ا جدید ای منطقه ساختار ،زمینه همی  در شوند  می

 یاا  همیرایی بر خود عملکردهای با شرری مراک  که اس  واقعی  ای  پایة بر (Krunić 2012) گرهی

 تشاکیل  باه  نرایا   در و دنا گذار می تأثیر ی ناهم و پیچیده فضای تفاوت همچنی  و مناطق واگرایی

 بار  گرهی، منطقة در  شوند می منجر شرری( یا عملکردی یا گرهی )مناطق خاص فضایی سیستم یک

 تغییارات  خاالل  در فضاا  تغییار  بار  ماؤثر  پایادار  رابطاة  یک )روستاها(، پیرامو  و شرر رابطة اساس

  (Živanović, 2017) دارد وجود شناسی  ریخ یا ،عملکردی اقتصادی، ا اجتماعی آماری، مشخصات

 مرام  اهادا   از یکای  متعاادل  ای منطقاه  توساعة  باه  دساتیابی  و توسعه های ناهماهنیی کاه 

 توساعة  هاای  نابرابری کاه  هد  و اب ار اس   ،کال  تا خرد سطح از ،منطقه توسعة های سیاس 

 3اپساو   گا ارش  در واضاح  و دقیاق  طاور  باه  که اس  چندمرک ی مفروم اروپا اتحادیة در منطقه

 یکی چندمرک ی مفروم اس   شده داده توضیح (5118 اروپا، فضایی یری  برنامه بر نظارت شبکة)

                                                                                                                            
1. EPSON 



622  ،2911 زمستانو  پایيز، 1 ، شمارة21دورة  آمایش سرزمين 

 

 در اجتماعی ا اقتصادی سطوح در را توسعه های تفاوت که دهد می ئهارا را تمرک زدایی اب ارهای از

 در کاه  هستند ای منطقه متعادل توسعة در پیشرو عامل شررها دهد  می کاه  هایشا  حوزه و مراک 

  (Živanović, 2017) اند شده واقع عملکردی شرری مناطق مرک 

 ارتباطات ای  متعدد اندیشمندا  بیستم، قر  در وییه به انسانی، های سکونتیاه ارتباط گسترش با

 تی سا نخ از کریساتالر  والتار  کردناد   مطالعاه  و تنظایم  ها آ  ییونیچ دربارة پردازی نظریه برای را

 ةرساال  در مایالدی  3311 السا  در کریساتالر  کرد  هئارا جامع ای نظریه زمینه ای  در که بود افرادی

 کارد  بیا  را «مرک ی مکا » معرو  ةنظری ،«آلما  جنوبی بخ  در مرک ی های مکا » نام با ،خود

  (3135 زادگا  فیشر)

 پیادا  توساعه  سنتی اقتصاد های تحلیل در فضا گرفت  نادیده به اولیه پاسخ من لة به مکانی ةنظری

 ملاوی   و (3318) 5هاوور  ادگار بعدها و کرد بیا  (3353) 3وبر آلفرد را نظریه ای  اصل در که کرد

 های مدل ةتوسع بر اساساً مکانی ةنظری  دادند بسط را آ  (3381) 4آی ارد والتر و (3381) 1گرینرات

 ،نراایی  محصاوالت  و خاام  وادم ونقل حمل های ه ینه به توجه با ،صنع  ةبرین مکا  برای ریاضی

  (Dawkins 2003) دارد تمرک 

 و مباحاث  باه  توجاه  باا  ای منطقاه  ةتوساع  هاای  نظریاه  تکامل و تحول عطف ةنقط 3311 ةده

 ةه ینا  باه  دساتیابی  منظاور  باه  ممکا   هاای  حال  راه ةارائا  برای تالش  بود ای منطقه رویکردهای

 تحقاق  باه  تاا  دهاد  شارح  را مرکا ی   مکاا  ةنظریا  کریساتالر  والتار  دشا  باعاث  برینه ونقل حمل

 شود منجر موقعی  یا فاصله توسط شده تعیی  انحصاری بازار وتحلیل تج یه و شرری مراتب سلسله

(Antonescu 2014)  

 از متاأثر  هاا  آ  ةتوسع که طوری دهند؛ می ارائه را ای منطقه علوم کانونی ةنقط مکانی های نظریه

 مکاانی  هاای  نظریاه  بیشاتر  آغااز  ةنقطا  اس   جامعه وآورین و اقتصادی های فعالی  برخی ةتوسع

 هاای  ه یناه  کارد   کمیناه  چاو   اهدافی دنبال به که اس  بوده منطقه در طبیعی منابع برخی وجود

                                                                                                                            
1. Alfred Weber 
2. Edgar Hoover 
3. Melvin Greenhut 
4. Walter Isard 
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 کساب  شارایط  که مناطقی در خاص های فعالی  قرارگیری برای ،ها ه ینه کرد  برینه و ونقل حمل

 .(Higgins, 2017) اند بوده اس  شده فراهم ها آ  در باال مددرآ و سود

 و ای رشاته  میاا   علاوم  باه  بیشاتر  توجاه  موجاب  محاسباتی اب ارهای ةتوسع اخیر های سال در

 و جغرافیاا  جملاه  از ، مختلاف  هاای  رشاته  در اطالعااتی  هاای  سیساتم  و کاامپیوتر  علاوم  کاربس 

 در اماروزه  کاه  ،کاامپیوتر  علاوم  مرام  مفااهیم  از یکای  اس   شده ،ای منطقه و شرری یری  برنامه

 ةتوساع  و اجتمااعی  هاای  شابکه  تحلیال  ،شاود  مای  اساتفاده  آ  از مختلاف  هاای  هرشت از بسیاری

 ایا   کاربسا   باه  نیا   تحقیاق  ای  در اس   بوده مختلف های رشته در شبکه تحلیل های الیوریتم

 شد  پرداخته ای  منطقه شبکة تحلیل در اب ارها و ها الیوریتم

  منطقه فضایی ساختار  تحليل در شبکه مرکزیت های شاخص کاربست

به بررسی  که اس  ای رشته بی  یموضوعای  های شرری و منطقه در پدیده پیچیده های شبکه مطالعه

 از نماودی  هاا  شبکه ای  پردازد  می جامعه و تکنولوژی ،طبیع روابط میا  عوامل مختلفی همچو  

 هاای  لیناک  و نرادهاا  گارا   نقاطِ ها آ  در که هستند مبنا گرا  تئوری اساس بر پیچیده یسیستم

 ( Newman 2003) دهند می نمای  را ها آ  بی  روابط گرا 

 گرفتاه  کاار  باه  موفقیا   باا  دییر علوم در سپس و برخاسته رشته یک از مفاهیم ای  بنابرای ،

 آمده پدید اجتماعی علوم در که (،Wasserman & Faust 1994) نقاط مرک ی  مفروم ،مثالً  اند شده

 اساتفاده  زیرساختی و اکولوژیکی و بیولوژیکی های شبکه تحلیل در ،تردهگس طور به ،امروزه اس ،

  (Estrada & Bodin, 2008) شود می

 باه  را زیادی توجه اقتصادی جغرافیای و ای منطقه اقتصاد در ها شبکه گذشته، های دهه طول در

 از استفاده که اس  روشی فضایی ةشبک های تحلیل .(Grabher & Ibert, 2005) اند کرده جلب دخو

 تحارک  شاامل  ، هاا  پدیاده  از وسیعی ةدامن مسائل حل منظور به ای منطقه و شرری مطالعات در آ 

 اف ای  به رو پایدار ةتوسع و ،شخصی سالم  اجتماعی، برابری ،5انرژی کارایی و اقتصاد ،3انسانی

  (Gil 2017) اس 

                                                                                                                            
1. human mobility 
2. energetic performance 
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 در تعاامالت  و سااختار  چیاونیی  بررسای  منظور به اجتماعی ةشبک تحلیل های تکنیک ،اخیراً

 هاا  شبکه که اند شده متقاعد محققا  از بسیاری اند  شده گرفته کار به جغرافیایی های خوشه و مناطق

 هاای  تحلیال  باه  رو، ازیا   هستند  اطالعات های جریا  و سازمانی بی  تعامالت از مناسب یمفروم

 توجه ای منطقه تحقیقات در آینده های دهی جر  برای امیدوارکننده یاب ار مثابة به اجتماعی ةشبک

 رزیاابی ا را هاا  شابکه  سااختار  تجربی طور به که دارد وجود امکا  ای  ،حاضر حال در اس   شده

 زماا   طول در ها آ  تکاملی سیر و سازمانی  بی  تعامالت که اس  شده فراهم جدید امکانات  کرد

  (Ter Wal & Boschma, 2009) شود ارزیابی تر یکمّ چه هر صورت به

 زیاادی  هاای  شااخص  اس   شبکه در نقاط تری  مرم تعیی  شبکه تحلیل اصلی اهدا  از یکی

 نقطاه  هر کرد تعیی  بتوا  ها آ  کمک به تا شده استفاده پیوه  در اهمی  ةدرج گیری اندازه برای

 کاه  همچناا   .(Jayaweera et al., 2017) اسا   برخوردار توسعه برای اهمی  می ا  چه از )شرر(

 بررسای  پردازد، می منطقه های قسم  سایر با تعامل به و دهد می ادامه خود رشد به ای منطقه ةشبک

 ا اقتصاادی  هاای  جریاا   ارتباطاات،  و شاررها  تعاداد  افا ای   باا  ای منطقاه  ةشبک ةمقابل چیونیی

 بررسای  و لعهمطا های راه از یکی  دارد ضرورت منطقه ةتوسع تعادل عدم و ناکارآمدی و ،اجتماعی

 ةدرجا  و دهاد  مای  نتیجاه  را تر بحرانی نقاط که اس  شبکه در ها مرک ی  تشخیص ای منطقه ةشبک

 ,Jovovic, Draskovic) دارد توجاه  قابال  یتاأثیر  ای منطقاه  ةشابک  کارآمد ةتوسع بر ها آ  اطمینا 

Delibasic, & Jovovic, 2017)  

 هاای  شابکه  در مرام  نقااط  تحلیل منظور به اجتماعی علوم در که اس  مفرومی شبکه مرک ی 

 نقااط  نسابی  اهمیا   مرک ی   (L. C. Freeman, 1978; Opsahl et al., 2010) شد معرفی اجتماعی

 شاود   ارزیاابی  مختلاف  های دیدگاه از تواند می اهمی  ای  اما  کند می گیری اندازه را شبکه یک در

 انادازه  مختلاف  های راه از را نقطه یک مرک ی  تا ندا دسترس در مختلفی های شاخص ،حقیق  در

 در عملکاردی  شارری  مراکا   شناسایی به مرک ی  های شاخص  (Rubulotta et al., 2012) بییرند

  (Zhong et al., 2017) کنند می کمک منطقه سطح

 در همواره شد  قطبی تک و نامتواز  ةتوسع ةدغدغ گف  توا  می ،شده مطرح موارد به توجه با

 شده سبب موضوع همی  و داشته مرمی جاییاه ،اکنو  تا گذشته از ،ب رگ پردازا  نظریه های نظریه
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 مطالعاات  بررسای  باا  گیارد   قارار  توجاه  ماورد  گذشاته  از بیشاتر  ای منطقاه  ةتوساع  یریا   برنامه

 شاررها  کال  روزاف و  ةتوسع خصوص به و شررها گسترش با که برد پی توا  می نی  گرفته صورت

 کشاورهای  در خصاوص  باه  تعادل، ای  ایجاد در کوچک شررهای نق  و متواز  و متعادل ةتوسع

 از بسایاری  و شاده یاد مطالعاات  در کاه  روس  همی  از یابد  می اهمی  پی  از بی  ،سوم جرا 

 بیشاتر  توجه و مناطق ةتوسع در تمرک زدایی منظور به حلی راه دنبال به وهشیرا پی دییر تحقیقات

 منظاور  همی  به هستند  و اند بوده مناطق متواز  ةتوسع آ  تبع به و توسعه در کوچک شررهای به

 اساتفاده      و ،کالبادی  اجتمااعی،  اقتصاادی،  متغیرهاای  جمله از زیادی متغیرهای و ها شاخص از

 در ای منطقاه  و شارری  هاای  شابکه  در هاا  آ  تحلیال  و مرک یا   هاای  شاخص ،مچنی ه اند  کرده

 شررها نق  و اند شده گرفته کار به خوبی به ای منطقه و شرری یری  برنامه ةحوز در اخیر های سال

 اند  کرده بررسی دییر های جنبه از توسعه در را روستاها و

 شپژوه نظری ةيشينپ

 ةتوسع ةنیزم در شده انجام تحقیقات اغلب که اس  ای  توجه  قابل ةنکت تحقیق ةپیشین خصوص در

 باا  فقاط  ها آ  در که اند بوده موجود وضعی  اساس بر صرفاً و تحلیلی ا توصیفی روش به ای منطقه

 ةتوساع  عادم  یاا  توساعه  بررسی به فضایی جغرافیای از مقیاسی در توسعه های شاخص از استفاده

 مرک یا   تحلیال  به مربوط مطالعات خصوص در ،همچنی   اند پرداخته آ  چرایی یا منطقه یا شرر

 در  اسا   شارری  ترافیاک  و ونقال  حمل ةحوز در عموماً و محدود گرفته صورت مطالعات شبکه،

 یریکاارگ  به همچنی  و منطقه به یا شبکه دید با و ای منطقه ةتوسع مباحث تلفیق با ،حاضر پیوه 

 ةتوسع اینکه به علم با مرک ی ، های شاخص یها لیتحل و (SNA) اجتماعی های شبکه تحلیل علم

 ناواحی  در کاه  هایی سکونتیاه تا بوده آ  بر سعی اس ، داده  رخ مطالعه مورد ةمحدود در نامتواز 

 شاود  مشخص دارند برتری یرسان خدمات موقعی  همچنی  و بیشتر ةتوسع ظرفی  استا  مختلف

 نمونه چند به زمینه همی  در .شود برداشته منطقه ای  در ای منطقه متواز  ةتوسع جر  در گامی تا

 شود  می اشاره خارجی و داخلی ةمطالع

 بار  تحلیلی نامتواز : ةتوسع و متواز  استقرار» عنوا  تح  ای مقاله در  همکاران و اکبری علی

 در ،«کوچاک  شاررهای  ناکارآمادی  و ناپایاداری  بر تأکید با زاگرس ةمنطق کال  غرب شرری نظام
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 کاه  ینتایج به شرری نخس  و چرارشرر های شاخص و اندازه ا رتبه مدل از استفاده با ،5138 سال

 دتعادا  درصاد  31 داشات   بار  در با کوچک شررهای و شررها ا روستا یافتند: دس  آید می ادامه در

 شارری  هارم  ةقاعاد  در ویایه  به شررها موجود ةانداز ا رتبه اند  داشته را جمعی  درصد 15 شررها

 روناد  شارری    نخس  ةدرج بلندمدت سنج  و دارد اختال  ها آ  مطلوب ةانداز ا رتبه با شدت به

 ( Aliakbari 2017) دهد می نشا  را بیشتر تعادل عدم سم  به صعودی

 جرا   ناوی   راهکارهاای  ای؛ منطقاه  ةتوساع  استراتیی» نام با یتحقیق در سجودی و یاسوری

 یااافتیی توسااعه تحلیاال جراا  مااوریس روش از ،3138 سااال در ،«ای منطقااه متااواز  ةتوسااع

 باا  رشا   شررساتا   داد نشاا   ماوریس  روش نتایج کردند  استفاده مازندرا  استا  های شررستا 

 قارار  بعادی  هاای  رتباه  رد الهیجاا   و آستارا و بندران لی های شررستا  و اول ةرتب 33/8 میانیی 

 ( 3131 سجودی و )یاسوری گیرند می

 در آ  تحاوالت  و ناامتواز   توساعة  بررسای » عنوا  با تحقیقی ،3134 سال در ،مکاران ه و زیاری

 ویکاور  های تکنیک از ها آ  دادند  انجام لرستا  استا  های شررستا  در «ایرا  جغرافیایی مختلف نواحی

 در خادمات  و امکاناات  هماهنا   توزیاع  عادم  نتاایج   کردند استفاده توزیع ضریب و تمرک  ضریب و

 افا ای   3131 تاا  3188 دورة طاول  در ها نابرابری روند شد روش  نی  داد  نشا  را استا  نواحی سطح

  (3134 )زیاری کند عمل موفق انستهنتو استا  در تمرک زدایی سیاس  و یافته

 متواز ، ةتوسع های استراتیی تح  ای منطقه ةتوسع» عنوا  با تحقیقی در همکاران  و گو جی

 ةسران از استفاده با را استانی درو  ةتوسع ،5131 سال در ،«ای منطقه ةتوسع زمانی ا مکانی الیوهای

 بررسای  اسا ،  چای   ةیافتا  توساعه  های استا  از یکی که ،دون  گوان  در داخلی ناخالص تولید

 :داد نشا  نتایج کردند 

 در نیپیراماو  مرکا   رابطاة  و اسا   اف ای  به رو منطقه در سرع  به اقتصادی توسعة درجة  3

 اس   مشرود کامالً منطقه

 اس   متفاوت مختلف مناطق در فضایی ا مکانی الیوهای موقعی  و روند  5

 گذشاته  ساال  ساه  و سای  طاول  در غنای  و رفقیا  منااطق  در توسعه زمانی ا مکانی الیوهای  1

 ( Gu 2016) اند نداشته تداخلی
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 هااای نااابرابری باار ک یچنادمر  شاارری هااای سیساتم  تااأثیر» نااام باا  یتحقیقاا در مالیااا جباری 

 باا  را ای منطقاه  متاواز   ةتوسع و چندمرک ی فضایی ساختار ةرابط ،5131 سال در ،«ای منطقه درو 

 بررسای  دارناد،  محلی مراک  مقام در مرمی نق  میانی شررهای آ  در که ،محلی مقیاس بر تمرک 

 اقتصاادی  ا اجتمااعی  ایها  نابرابری می ا  ارزیابی برای جینی ضریب از استفاده تحقیق روش  کرد

 همبسااتیی میاا ا  ساانج  منظااور بااه پیرسااو  همبسااتیی ضااریب از اسااتفاده و مناااطق درو 

 ةتوساع  مثبا   بسایار  تاأثیر  تحقیق های یافته بود  چندمرک ی ةتوسع و ای منطقه درو  های نابرابری

 ( Malý 2016) نداد نشا  را ای منطقه های نابرابری کاه  بر چندمرک ی

 چای :  در ای منطقاه  متاواز   ةتوساع  باه  دساتیابی » عنوا  با تحقیقی در همکاران  و کیوژان 

 و تجربی ةمطالع به ،5138 سال در ،«؟المللی بی  گردشیری یا اس  تأثیرگذارتر داخلی گردشیری

 ایا   در  ناد پرداخت چای   ای منطقه ةتوسع بر المللی بی  و داخلی گردشیری تأثیر ةمقایس و بررسی

 فضاایی  توزیاع  داد نشاا   نتاایج  شد  استفاده گرنجر علی  آزمو  و جینی ضریب روش از تحقیق

 حال در تر سریع بسیار دییر طر  از اما  اس  منطقه اقتصاد از تر نامتعادل بسیار گردشیری صنع 

 گردشایری  ةتوساع  پی در ای منطقه متواز  ةتوسع داد نشا  نی  گرنجر علی  آزمو   اس  کاه 

 ( Goh 2015) دهد می رخ داخلی

 اساتراتیی  روستایی، های سکونتیاه مراتب سلسله» عنوا  با تحقیقی در ،احمد عتیقه و خا  شبنم

 ةآساتان  اساس بر سکونتیاهی مراتب سلسله تعیی  به ،5131 سال در ،«ای منطقه متعادل ةتوسع برای

 هاای  مکاا   یاا  روساتایی  خدمات مراک  از مرک ی  ةرتب و جمعی  بی  ةرابط تحلیل و عملکردی

 از داد نشاا   نتاایج  کردناد   اقدام هندوستا  علییراه ةناحی در ای منطقه متعادل ةتوسع برای مرک ی

 خادمات  مراکا   ةششایان  بنادی  دساته  در روساتا  517 فقاط  علییراه در روستایی سکونتیاه 3371

 ( Khan 2013) گیرند می قرار مرک ی های مکا  یا روستایی

 ةعماد  کاه  اسا   ای  ،ای منطقه تواز  عدم موضوع طرح با ،پیشی  تمطالعا در تأمل قابل ةنکت

 موضاوع  ایا   و اسا   گرفتاه  صاورت  توساعه  حال در یا نیافته توسعه کشورهای در تحقیقات ای 

 اس   ملی ةتوسع هد  با ای منطقه مطالعات کارگیری به ضرورت بیانیر
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 مطالعه مورد قلمرو و دهومحد

 استا  چرارمی  مربع، کیلومتر 355881 معادل مساحتی با کشور، یجنوبنیمة  در واقع، فارس  استا

 11 باه  فاارس  اساتا   ،3138 ساال  در کشاوری  تقسایمات  آخاری   اسااس  بر .اس  کشور پرناور

 طباق ، اساتا   ایا   جمعیا   .اسا   شاده  تقسایم  دهستا  518 و ،بخ  31 شرر، 331 شررستا ،

 نقااط  در نفار  1318434 کاه  اس  فرن 4711111 ،ایرا  آمار مرک  3138 سال جمعیتی سرشماری

 ( 3138 فارس، استا  آماریة سالنام) کنند می زندگی روستایی نقاط در نفر 3411513 و شرری

 يقتحق روش

 اسااس  بار  تحقیاق  ای   اس  یلیتحل ا یفیتوص روش لحاظ به و یکاربرد  یماه منظر از حاضر قیتحق

 ایا   در شاد   انجام فارس( )استا  ای منطقه مقیاس اب گسترده مکانی موقعی  یک در ای شبکه سازی مدل

 هاای  جریاا   و ارتباطی )خطوط یال و شرری( انسانی ها )سکونتیاه رئوس از متشکل گرا ، شبکة مدل

 تحلیال  هاای  الیوریتم و GIS در مکانی تحلیل اب ارهای از تحقیق ای  در اس   منطقه( سطح در موجود

 در خاام  هاای  داده کاه  طاوری  ؛شد استفاده ترکیبی طور به پایتو  ینویس برنامه محیط در اجتماعیشبکة 

 از اساتفاده  باا  3یا داده چاارچوب  قالاب  باه  هاا  داده تبدیل از پس و شد پردازش GIS اف اری نرم محیط

 محاسابات  ،چنای  مه شاد   طراحای  NetworkXکتابخاناة   از اساتفاده  باا  شابکه  گرا  Pandas ةکتابخان

 گارا   مادل  طراحای  در و شاد  انجاام  ArcGIS اف ار نرم در شبکه فواصل اساس بر جواری هم ماتریس

 در و شاد  مشاخص  شابکه  نقااط  تاری   مرم شبکه مرک ی  توابع از استفاده با ادامه در  شد لحاظ شبکه

 باه  هاا  یاال  و نقااط اولیاة   قالاب  در شده پردازش اطالعاتبار دییر  نتایج سازی بصری منظور به نرای 

  شد ارائه مربوطه های تحلیل و ها نقشه ویاف   انتقال GIS اف اری نرم محیط

 اجتماعی های شبکه تحليل در 1مرکزیت

 کاامپیوتر  علوم های رشته در عمدتاً که اس  شبکه تحلیل مرم اب ارهای از یکی شبکه مرک ی  تحلیل

 اساتفاده  هاا  رشاته  ساایر  در کااربردی  اب ارهای صورت به و کرده پیدا توسعه اطالعاتی های سیستم و

درجاة   دارای و حسااس  هاای  گاره  شاناخ   دنبال به شبکه مرک ی  تحلیل در ،یکل طور به د شو می

  شود استفاده نی  گرا  های یال تحلیل در تواند می که هستیم گرا  یک در باالتر تأثیرگذاری
                                                                                                                            
1. Pandas Data Framework 

2. Centrality 
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 باشاد  زیار  شاکل  به تواند می مرک ی  تشخیص مختلف های روش بی  مناسب بندی دسته یک

(Scott & Carrington, 2011): 

 همسایه بر مبتنی های روشا 

  درجه مرک ی 

 امتیازدهی K-Shell 

 مسیر بر مبتنی های روشا 

  یکین د مرک ی 

  بینابینی مرک ی 

 ساختاریة حفر 

 ارزش بر مبتنی یا تکراری های روشا 

  وییه مقادیر مرک ی 

 تحلیال ة حاوز  در خصاوص  باه  ،مختلاف  هاای  زمینه در ها آ  تعداد و مرک ی  معیارهای تنوع

 رفتاه  کاار  باه  معیارهاا  ای  از مورد ش  پیوه  ای  در اس   گسترده بسیار ،اجتماعی های شبکه

 :آید در ادامه می خالصه طور به ها آ  ازیک  هر که اس 

 2نزدیکی مرکزیت

 شااخص  ایا    (Koschützki et al., 2005)اسا    مرک یا   شاخص تری  متداول ن دیکی مرک ی 

 ساایر  به iة نقط ن دیکی یچیونی و محاسبه را نقاط دییر به نقطه یک از ژئودزیکة فاصل مجموع

 مرک یا   دییر سوی از  (Crucitti et al., 2006) کند می ارزیابی را مسیرها تری  کوتاه طول در نقاط

 و جمعیتای  هاای  مکاا   در را (Reggiani et al., 2011) دسترسای  و ونقال  حمل های ه ینه یکین د

  (Wang 2011) کند می منعکس فعالیتی

 قابال  نقااط ة هما  از مسایرها  تری  کوتاه فواصل میانیی  با اس  برابر uة نقط ن دیکی مرک ی 

 :(L. Freeman, 1979)گیرد  صورت می 3با رابطة  شاخص ای  ةمحاسب  uة نقط به دسترس

                                                                                                                            
1. Closeness Centrality 
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 باه  توانناد  مای  کاه  اس  نقاطی تعداد n ،اس  u و v بی  مسیر تری  اهکوتة فاصل d(v, u) آ  در که

 هار  بارای  شاخص ای  باالتر امتیاز اس   شبکه کل نقاط تعداد N و باشند، داشته دسترسی uة نقط

 اس   آ  باالتر مرک ی  ةدهند نشا  نقطه

 نقاط 2بينابينی کزیتمر

 در  v ساکونتیاه  کاه  دفعااتی  تعاداد  زعباارت اسا  ا   G گارا   در v سکونتیاه بینابینیمرک ی  

  گیارد  مای  قارار  r شاعاع  در  گارا  در دییار  هاای  ساکونتیاه  از جفا   هار  بی  مسیر تری  کوتاه

(Freeman 1977): 

 ایا  ة محاساب   کارد  ارائاه  5فاریم   لینتاو   ،3383 ساال  را، شاخص ای  عمومی تعریف اولی 

 σst(v) و t و s نقاط بی  کوتاه مسیرهای کل تعداد σst آ  در که گیرد صورت می 5با رابطة  شاخص

  (Brandes, 2008) کند می عبور vة نقط از که اس  کوتاهی مسیرهای تعداد
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 9ها لبه ینينابيب تیمرکز

 از جفا   هر بی  که هاییمسیر تری  کوتاههمة  به توجه اب و 1رابطة  با eة لب برای بینابینی مرک ی 

 شود: می محاسبه گذرند می e مسیر از و دارد دوجو نقاط
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 تعاداد  σ(s,t|e) و ،t و s نقااط  بای   مسیرها تری  کوتاه تعداد σ(s,t) نقاط، از ای مجموعه v آ  در که

  (Brandes 2008) رندگذ می e مسیر از که اس  مسیرهایی

 عباور  کهبش یا گرا  در نظر مورد مسیر از که مسیرهایی تری  کوتاه تعداد» لبه بینابینی  مرک ی

 ایا   باا  تواناد  می شبکه در مسیری یا لبه هر  (Girvan & Newman 2002) شود می تعریف «کنند می

                                                                                                                            
1. Betweenness Centrality 

2. Freeman 
3. Edge Betweenness Centrality 
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 اتصاال  یاک  ةدهند نشا  باال بینابینی مرک ی  ارزش با مسیری یا لبه باشد  مرتبط مرک ی  شاخص

 تعاداد  میاا   ارتباطاات  بار  تواند می ها آ  ازیک  هر حذ  و اس  شبکه از قسم  دو بی  مانند لپ

 بیذارد  تأثیر ها آ  بی  مسیرهای تری  کوتاه طول در شبکه نقاط جف  از زیادی

 2دسترسی مرکزیت

 i از کاه را  G گارا   در دییاری  نقااط  تعاداد  r جاوی و جسا   شاعاع  در G گرا  در iنقطة  دسترسی

 شود: می تعریف 4ا رابطة ب و کند می مشخص ،r حداکثر و مسیر تری  کوتاهفاصلة  در ،پذیرند ترسیدس

(4)  
   

 
; , 
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j G i d i j r

Reach i W j 

 اس   j مقصد ةنقط وز   و اس  گرا  در j و i نقاط بی  فاصله تری  کوتاه  آ  در که

 1جاذبه مرکزیت

 طاور  باه  مرک یا   کاه  اسا   درک ایا   مبناای  بار  r شعاع در G گرا  در i ةنقط مرک ی  جاذبه

 در کاه  اسا   گرا  در دییری نقاط از یک هر و i بی  مسیر تری  کوتاهفاصلة  با متناسب معکوس

 شود: می محاسبه 8با رابطة  و ندا دسترس قابل i از r شعاع

(8)  
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 W[j] و کند می کنترل j و i بی  مسیر تری  کوتاه در را فاصله کاه  اثر هک اس  نمادی β آ  در که

 جاذباه  شااخص  در β نمااد   اس  دسترس قابل r شعاع ةآستان در که اس  خاص مقصد یک وز 

 بار  چیونه شا همساییی در j مقاصد و i بی  ةفاصل که کند می کنترل را فاصله تن ل عملکرد شکل

  (Sevtsuk & Mekonnen, 2012) گذارد تأثیر نتیجه

 پژوهش های یافته

 و اب ارهاا  یریکاارگ  باه  تحقیاق  ایا  ة ارائا  از هاد   شاد،  بیاا   قبلای  های بخ  در که طور هما 

 باه  بخا   ایا   در ،اساس ای  بر اس   یا منطقه مطالعات در یاجتماع ةشبک لیتحل یها تمیالیور

 شود  می پرداخته فارس ستا ا مطالعات در ی مرمها الیوریتم از برخی کاربس 

                                                                                                                            
1. Reach Centrality 

2. Gravity Index Centrality 
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 سام   باه  مرکا ی  شررهای از چه هر ،عمدتاً آمده، دس  به نتایج اساس بر نزدیکی: مرکزیت

 شایراز  شارر  یابد  می کاه  ن دیکی مرک ی  شاخص مقدار کنیم می حرک  استا  مرزی شررهای

 کاوار،  زرقاا ،  شررهای آ  از پس و گیرد می قرار اولة رتب در 13331/1 ن دیکی شاخص مقدار با

 جاای  بعادی  های رتبه در ترتیب به کوهنجا  و ،خرامه لپویی، مرودش ، داریا ، صدرا، سروستا ،

 دسترسای  سارع   مرک یا  ة درجا  بیشتری  با گره ،ن دیکی مرک ی  شاخص اساس بر گیرند  می

 از یاا  هاد د ارائاه  خدمات ها گره ةهم به کمتری زما  در تواند می و دارد دییر یها گره به بیشتری

 باه  خدمات انتشار محل  یتر عیسر کرد  پیدا جر  معیار ای  ،واقع در کند  دریاف  خدمات ها آ 

 اسا   داده  نشاا   شابکه  مرک یا   شااخص  ایا   کاربس  نتیجه در  شود می استفاده ها مکا  سایر

 نقا   ایایف تواند می استا ة توسع قطب تنرا در مقام شیراز شرر مرک ی  با شیراز شرری ةمجموع

ة محاساب  در هاا  گاره  باه  برابار  وز  تخصیص  3 از: اند عبارت شاخص ای  اساسی مشکل دو کند 

 ،یار ید  عباارت   باه  مرک یا ؛  می ا ة محاسب در فاصله پارامتر به توجه عدم  5 و مرک ی  شاخص

 مرک یا   شااخص  از اول مشاکل  رفاع  منظاور   به اس   نشده لحاظ محاسبه در فاصله محدودی 

 شد  استفاده شده اصالحة جاذب مرک ی  شاخص از مشکل دو هر رفع منظور  به و دسترسی

 شاخص نخست شهر ده .1 جدول

 یکینزد تیمرکز

 شهر رتبه

 شیراز 3

 زرقا  5

 کوار 1

 سروستا  4

 صدرا 8

 داریا  1

 مرودش  8

 لپویی 7

 خرامه 3

 کوهنجا  31
  

 فارس استانای  قهمنط ةشبک در یکینزد تیمرکز شاخص .1 شکل
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 در گاره  هار  از دساترس   قابال  جمعیا   بیانیر  دسترسی مرک ی  شاخص دسترسی: مرکزیت

 باا  برابار  مرک یا   شااخص  جاوی و جسا  ة فاصل اس   مشخصة فاصل در ها گره سایر از شبکه

 جمعیا   درنظرگیری دلیل به ،نتایج شد  گرفته نظر در موجود های گره جف همة  فواصل میانیی 

 ایا   گیاری  انادازه  از حاصال  نتاایج  اسااس  بار  شد  سازی نرمال شاخص، ای  محاسبات در شیراز

 و زرقاا  و  ییلپاو و  شایراز  از متشاکل  ،شیراز شرریة مجموع بر عالوه که دش مشخص شاخص

ة مجموعا  و ،آباد قطب و جررم از متشکل ،شرریة مجموع شیراز،ة توسع اول قطبمن لة  به، صدرا

 باه  ،بعادی  هاای  رده در ،قائمیه و مصیریو  نورآباد شررهای از متشکل ،کشور غرب شمال شرری

  قرار دارند ،توسعه قطب به تبدیل و توسعه ظرفی  شت دا لحاظ

 شاخص نخست شهر ده. 2 جدول

 دسترسی تیمرکز

 شهر رتبه

 زرقا  3

 لپویی 5

 شیراز 1

 صدرا 4

 مرودش  8

 داریا  1

 آباد قطب 8

 جررم 7

 نوبندا  3

 زاهدشرر 31
  

 فارس استانای  منطقه ةشبک در دسترسی تیمرکز شاخص. 2 شکل

 عادم  مشاکل  دسترسای  مرک یا   شااخص  اگرچاه  ،شاد  گفته که طور هما  جاذبه: مرکزیت

 هاای  گاره  به دسترسیة ه ین وز  درنظرگیری عدم مشکل ،کرد برطر  را ها گره وز  یرینظرگدر

 شااخص  از ،مشاکل  ایا   رفع منظور  به دارد  وجود دسترسی مرک ی  شاخص در کماکا  اطرا 

 دشا  مشخص جاذبه مرک ی  محاسبات از آمده دس  به نتایج اساس بر شد  استفاده جاذبه مرک ی 

 زار، خوماه  مصایری،  نورآباد، شرریة مجموع لپویی ،زرقا  صدرا، شیراز، شرریة مجموع بر عالوه
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 و الرو  خور شرریة مجموع و ،سومة رد در مجررو  آباد قطب شرریة مجموع ،دومة رد در قائمیه

 نتاایج  رسد می نظر به  دارند قرار رشد مراک  گیری شکل و توسعه اولوی  بعدی های رده در لطیفی

ة ه ینا من لاة   باه  ،شبکه در فاصله متغیر درنظرگیری به توجه با ،جاذبه مرک ی ة محاسب از حاصل

 اس   ن دیکی مرک ی  و دسترسی ک ی مر شاخص دو از معتبرتر ها گره وز  و دسترسی،

 
 فارس استان ای منطقه ةشبک در جاذبه تیمرکز شاخص .3 شکل

 سفار استان در جاذبه تیمرکز شاخص تنخس هایشهر .3 جدول

 توسعه قابلیت اراید شهری های مجموعه ردیف

 لپویی ،زرقا  صدرا، شیراز، 3

 زار خومه مصیری، نورآباد، 5

 جررم آباد، قطب 1

 لطیفی ،الر خور، 4

8 _ 

1 _ 

8 _ 



 622 های مرکزیت شبکه اخصکارگيری ش های توسعه، به منظور توسعة متوازن منطقه، با به شناسایی اولویت

 

 بیناابینی  مرک ی  شاخص مرک ی  سنج مفید  های شاخص از دییر یکی نقاط: بینابینی مرکزیت

 ارتبااط  برای شبکه (یها سکونتیاه)ی ها گره از تعداد چه که کند می محاسبه معیار ای  ،حقیق  در اس  

 گاره  آ  یعنی باشد بیشتر گره یک بینابینی چه هر دارند  زنیا ها گره ای  به کمتر( ةواسط با) هم با تر عیسر

 ارتبااط  گساترش  تسریل برای گره یک توانایی ةکنند مشخص و اس  گرفته قرار تر استراتییک یمکان در

 باه  و دسترسای  بیشاتری   باه  توجاه  باا  باال، بینابینی مرک ی  با شررهای اس   گرا  یها گره سایر بی 

 در سارمایه  تخصایص  قابلیا   شابکه،  در شرری گره دو هر بی  بود  یرراهس احتمال بیشتری  عبارتی

 بارای  اسا   راهای  بیناابینی  مرک یا    دارناد  را منطقاه  در لجساتیک  مناابع  تخصیص و صنعتی  بخ 

 اساتفاده  نقااطی  کارد   پیادا  برای شاخص ای  گرا   جریانات طول در نقطه یک تأثیر می ا  تشخیص

 ارتباطاات  حجام  بیناابینی  مرک ی  کنند  می عمل گرا  مختلف قسم  دو میا  پلیبه مثابة  که شود می

 نقطاه  آ  از کاه  مسایرهایی   یتار  کوتااه  تعاداد محاسابة   قیا طر از ،نقاط سایر با مقایسه در را نقطه یک

 شاررهای  ترتیاب  باه  دهاد  مای  نشاا   شاخص ای  سنج  از حاصل نتایج کند  می مشخص ،گذرند یم

 ی تار  مرام  فراشابند  ،شارر  جنا   مرودشا ،  نورآباد، رامجرد، شیراز، زار، ومهخ کوار، زنیا ، خانه زرقا ،

 دارناد  شبکه های جایی هجاب و ارتباطات در تری مرم  نقعبارت دییر،  به  ندا استا  در بینابینی شررهای

 شوند  گرفته نظر در ،سکونتیاه جف  هر بی  بازدید بیشتری  منظر از ،توسعه مراک  توانند می و

 شاخص تنخس شهر ده .4 جدول

 نقاط بینابینی

 شهر رتبه

 زرقا  3

 زنیا  خانه 5

 کوار 1

 زار خومه 4

 شیراز 8

 رامجرد 1

 نورآباد 8

 مرودش  7

 جن  شرر 3

 فراشبند 31
 

 
 فارس استانای  منطقه ةشبک در بینابینی تیمرکز شاخص. 4 شکل



622  ،2911 زمستانو  پایيز، 1 ، شمارة21دورة  آمایش سرزمين 

 

 شااخص  از اساتا   در توساعه   یا قابل باا  رهایمحو شناسایی منظور به :ها لبه بینابینی مرکزیت

 گاره  دو هار  مسایر  در قرارگیاری  احتمال بیشتری  محورها ای  شد  استفاده ها لبه بینابینی مرک ی 

 یا  مرک  شاخص محاسبات از حاصل نتایج مجموع اساس بر دارند  را ای منطقهة شبک در منتخب

ا  شایراز  یمحورهاا  یاب ترت باه  دشا  مشاخص  فاارس  اساتا   در ونقال  حمل خطوط روی ینابینیب

 از فیروزآبااد ا شیرازا  مصایری، ا  قائمیاه  زنیاا ،  خاناه  شرری مرک ی  با کازرو ا  شیراز مرودش ،

 گاره  دو هار  مسیر در قرارگیری احتمال بیشتری  محورها ای  برخوردارند  باالیی بینابینی مرک ی 

 یشاتری  ب از ،یدسترسا  یبااال  یا  مرک  باه  توجاه  با رو، ازی  دارند  را ای منطقهة شبک در منتخب

 برخوردارند  یاقتصاد ةییو مناطق و خدمات استقرار و توسعه جر  ی اولو

 شاخص تنخس شهر ده .5 جدول

 فارس استان در لبه بینابینی

 شهر رتبه

 مرودش ا  شیراز 3

 زنیا  ا خانه شیراز 5

 ا مصیری  قائمیه 1

 شیرازا فیروزآباد 4

 ا کازرو  زنیا  خانه 8

 ا قیروکارزی  فیروزآباد 1

 ا فیروزآباد کوار 8

 ا جررم باب انار 7

 ا فسا سروستا  3

 ا رامجرد مرودش  31
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 پيشنهاد و نتيجه

 فضاایی  سااختار  باه  دساتیابی  و ای منطقاه  ةعادالنا  توزیع و فضایی متعادل ساختار موضوع امروزه

 هاای  اولوی  تعیی  آ  هد  که تبدیل شده اس  مدیرا  و ا ری  برنامهة دغدغبه  منطقه در متواز 

 اس   ای منطقه تعادل دیدگاه از یگذار هیسرما و توسعه
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 توساعه  و رشاد  تمرک  همچنی  و منطقه سطح در امکانات و خدماتناعادالنة  توزیع نی  ایرا  در

 کارده  ایجااد مسئوال   برای هم مردم برای هم را فراوانی مسائل و مشکالت اطقمن از خاصی نقاط در

 ایا   از تاا  شاد  غافال  مختلاف  مناطق در توسعه مستعد نقاط از نباید که اس  مبره  ،بنابرای  اس  

 جرا   گاامی  هام ایجااد شاود    منااطق  ساطح  در یکنواخا   اقتصاادی  و فی یکای توسعة  هم طریق

  شود برداشته ها استا  مراک  خصوص به و اصلی شررهای از تامکانا و خدمات تمرک زدایی

ة نظریا  بار  مبتنای  ای منطقاه ة شابک  یساز مدل با شد سعی تجوی ی یرویکرد با تحقیق ای  در

 و مفااهیم  از اساتفاده  و هاا(  آ  ماابی   ارتبااطی ة شابک  و انساانی  های سکونتیاه از )متشکل گرا 

 لیا تحل های روش شود  پرداخته فارس استا  فضایی لیلتح به اجتماعیة شبک تحلیل های الیوریتم

 را کارد  یسااز  مادل  گرا  صورت  بهآ  را  بتوا  که یا دهیپد هر بر اعمال  یقابل یاجتماع ةشبک

 هاای  شااخص  تحلیال ة نتیج در ها، داده وتحلیل تج یه از حاصل نتایج اساس بر کلی، طور به  ددار

 بار  عاالوه  شاد  مشاخص  ،شررها قرارگیری موقعی  اساس بر ،استا  کل سطح در شبکه مرک ی 

 در قائمیاه  زار، خومه مصیری، نورآباد، شرریة مجموع لپویی ،زرقا  صدرا، شیراز، شرریة مجموع

 در لطیفی و الرو  خور شرریة مجموع و ،سومة رد در جررمو  آباد قطب شرریة مجموع دوم،ة رد

 تاوا   مای  نتایج، ای  به توجه با  دارند قرار درش مراک  گیری شکل و توسعه اولوی  بعدی های رده

 خادمات  یابی مکا  برای هایی گرهمن لة  به جاذبه و دسترسیو  ن دیکی باالی مرک ی  با شررهایی

 نظر در مجاور روستاهای و شررها از تعدادی به بیشتر چه هر رسانی خدمات منظور به تسریالت و

 بارای  هاایی  مکاا  من لاة   باه  توانناد  می بینابینی ک ی مر باالی مقدار با شررهایی ،همچنی  گرف  

 گیرناد   قارار  توجاه  مورد منطقه سطح در لجستیک منابع نی  و صنع  بخ  در سرمایه تخصیص

 توانند می نی  ها لبه بینابینی مرک ی  شاخص تحلیل از حاصل منطقه مرم محورهای ،ها ای  بر عالوه

ة ویای  منااطق  یاا  صانعتی  های شررک همانند ،تصادیاقة عمد های فعالی  و خدمات استقرار جر 

 ند شو بررسی ،اقتصادی

 و نظری بخ  دو در مختلفی های محدودی  ،دییر علمی پیوه  هر همانند ،پیوه  ای  در

 در علمای  مناابع  وجود عدم به توا  می پیوه  ای  نظری های محدودی  از  داش  وجود تحلیلی

 های سال در اگرچه کرد  اشاره ای منطقه مطالعات در جتماعیاشبکة  تحلیل های روش کاربردزمینة 
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 در اسا ،  داشاته  چشامییری  افا ای   شارری  مطالعاات  در ها روش  ای  از استفاده به توجه اخیر

 ارتبااط  ایجااد  ،دییار  طر  از دارد  وجود تجربی و نظری مبانی ضعف کماکا  ای منطقه مطالعات

 باه  اجتمااعی  هاای  شابکه  تحلیال  و گارا   به مربوط انیمب و ای منطقهتوسعة  مبانی بخ  دو بی 

 ،پایوه   ایا   در دارد نیاز  اجتماعی های شبکه تحلیل مفاهیم و ها روش بیشتر واکاوی و  پیوه 

  نظر قارار گرفا    مد یا رشته ا یممطالعة  یک قالب در مطالعاتیحوزة  دو ای  بیشتر چه هر ارتباط

 پایوه   ایا   نیا   تحلیال  بخا   در ،همچنای   دارد  وجاود  نهزمی ای  در بیشترمطالعة  به نیاز اما

 اطالعاات  از یکپارچاه  و منسجمدادة  پاییاه یک به دسترسی عدم جمله ازداش ؛  هایی محدودی 

 باه  دسترسای  عادم  باه  تاوا   مای  ها محدودی  دییر از .روستایی و شرری های سکونتیاه سطح در

 کرد  اشاره ها سکونتیاه مابی  های جایی هجاب به مربوط جریانی های داده

ة ه ینا من لاة   باه  ها سکونتیاه بی ة فاصل ماتریس از محدودی ، ای  به توجه با ،تحقیق ای  در

 بااه مربااوط زمااانی هااای داده بااه دسترساای همچناای  شااد  اسااتفاده هااا سااکونتیاه  یباا دسترساای

 کند  ایجاد را جدیدی تحلیلی ابعاد تواند می ها سکونتیاه  یب گرفته صورت های جایی هجاب
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 انتشاارات  و چاا   ةسسا ؤم تررا ، ،ای منطقه ری ی برنامه های روش و اصول .(3134) اهلل کرام  زیاری،

  تررا  دانشیاه

 کاارگیری  باه » ( 3135) اصال  پاور  ملاک  برا اد  فتحی؛ حمید زاده؛ خوانی  اصغر ؛محمدحسی  زادگا ، شریف

 آماای   و ری ی برنامه بربود برای قم استا  سکونتیاهی فضاهای بندی سطح در همپیوندی ةشبک رویکرد
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 رویکارد  باا  شارری  شابکة  شناسای  ریخا   تحلیال » ( 3137) زاده علی هادی جعفری؛ یحیی ؛وحید مشفقی،
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  111 ا 133

 جرا   ناوی   راهکااری  (RDS) ای منطقاه  توساعة  استراتیی» ( 3131) سجودی مریم ؛مجید یاسوری،
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  311 ا 31 صص
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